Kontaktgruppens medlemmer:
Børn, Unge og Integration:
Diana Larsen

Kuglens Kvarter 22, 2640

60416778 dlarsen74@sol.dk

Hans Behrendt

Løvtoften 26, 2630

43523982 hans@behrendt.dk

Suppleanter:
Britt Zmylon

Lindevangshusene 74 st th, 2630 20787953 bzmylon@yahoo.dk

Gholam Saedi

Taastrupgaardsvej 227 2. th, 2630 22253440 saedi2309@yahoo.dk

Handicap– og patientområdet
Bodil Østergaard

Jens Andersens Vænge 32

Jørgen Jørgensen

Skagensgade 22, 2630

43993004 bodiloestergaaed@det2net.dk
joejoe@c.dk

Suppleanter:
Bent Wilsen

Rødkælkevej 23, 2630

43522518 wilsen@mail.dk

Bodil Hansen

Vejleholmen 10, 2630

43524309 bha@webspeed.dk

Jørgen Jensen

Drosselvej 11, 2630

20358133 jorgen.j@mail.tele.dk

Marianne Nielsen

Parkvej 101 1. th, 2630

43991561

Frank Lundorff

Sekskanten J4, 2630

77994867 scantoplan@gmail.com

Margit Løvkvist

Charlotteager 96, 1. th, 2640

46590188 margit_lovkvist@jubii.dk

Alice Rieland

Olivenlunden 51, 2630

43527787 riefilt@mail.dk

Bente Steffensen

Murskeen 6 3. lejh. 90, 2630

43996789 biw@comxnet.dk

Børge Mogensen

Grønhøjgårdsvej 151, 2630

43997910 b.e.m@privat.dk

Vibeke Franzen

Agerlandsvej 33, 2300

32595842 vibeke.vet@mail.tele.dk

Dorphs allé 2C, 2630

43718682 J.b.thuesen@mail.tele.dk

Kontaktgruppen er det formelle samarbejdsorgan mellem de Frivillige Sociale
Foreninger og det politiske system på rådhuset.
Kontaktgruppens medlemmer og suppleanter vælges på den årlige Frivillighedskonference, der afholdes i oktober/november måned.

Historien bag kontaktgruppen?

Voksenområdet:

Suppleanter:

Ældreområdet:

Suppleanter:

Seniorrådet
Kirsten Thuesen

Kontaktgruppen for Frivillige Sociale Foreninger
Nyhedsbrev nr 1
marts 2009
Hvad er kontaktgruppen?

I juli 1995 nedsatte Socialministeren ”udvalget for frivilligt socialt arbejde” ud fra
ønsket om at styrke samarbejde mellem kommunerne og de frivillige organisationer og foreninger.
Grundtanken bag udvalget var at de frivillige skulle fungerer som et supplement til
den offentlige indsats, idet man indså at de frivillige havde en styrke.
• Samtidig mente man fra politisk side at det samfundsmæssigt medvirkede til en
social ansvarlighed og solidaritet. arbejdet udmøntede i et lovforslag og blev
indarbejdet i Servicelovens § 115 hvori der stod:
• Kommunen og amtskommunen samarbejder med frivillige sociale organisationer og foreninger
• Kommunen og amtskommunen afsætter årligt et beløb til støtte af frivilligt
socialt arbejde
• Rammerne for samarbejdet fastlægges i den enkelte kommune (Høje-Taastrup
Kommune Frivillighedspolitik på det sociale område)
• Socialministeren fastsætter retningslinjer for kommunens og amtskommunens
indsendelse af redegørelse om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning.

Høje Taastrup Kommunes frivillighedskonsulent
Ea Skibsted Nielsen Rådhuset, Bygaden 2, 2630

43591594 eani@htk.dk

Nyhedsbrevet udgives af Kontaktgruppen for Frivillige Sociale Foreningen i HøjeTaastrup kommune.
Redaktionsgruppe: Jørgen Jensen, Bente Steffensen og Bent Wilsen (se ovenfor)
Henvendelser til redaktionen sendes til jorgen.j@mail.tele.dk.
Gengivelse af nyhedsbrevets indhold må kun ske med klar kildeangivelse.

Hvorfor et nyhedsbrev?
I Kontaktgruppen har vi savnet en tættere kontakt med vores bagland, altså med de
foreninger, hvis synspunkter, vi skal repræsentere. Vi har prøvet at indkalde til
møder, hvor kun ganske få møder op. Forståeligt nok, aktive foreningsfolk bruger
deres energi på foreningens aktiviteter og ikke på møder med mere eller mindre
politisk indhold.
Nyhedsbrevet er et forsøg på at etablere denne kontakt på en anden måde. Vi informerer om kontaktgruppens aktiviteter og om forhold i Høje Taastrup Kommune.

Taastrup Ungdomsskole opfører
Revy i Taastrup kulturcenter.
Kontaktgruppen er initiativtager til 2 særforestillinger for pensionister tirsdag den 17. marts. Om eftermiddagen med kaffe og kage, om aftenen med spisning før forestillingen. Via $18 er der er der søgt om
tilskud til reduktion af billetprisen for pensionister,
der ellers ikke kunne se forestillingen. Prisen for
kaffe og middag er Kulturcenterets ordinære priser,
da §18-midler ikke må anvendes til fortæring.
Klip fra lokal avisen-Taastrup den 10 marts 2009

Leje af kommunal lokaler.
Byrådet har i marts vedtaget nye regler for anvendelse og leje af kommunale lokaler.
Udlejning administreres af Kultur og Fritidsforvaltningen.
Læs mere på www.htk.dk

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter §18
Den økonomiske støtte til frivilligt socialt arbejde bliver afsat efter § 18 i Lov om
social service. Den giver kommunerne mulighed for at støtte frivillige sociale organisationer eller foreninger.
Høje-Taastrup Kommune afsætter årligt et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde, og tildelingen sker efter kommunens frivillighedspolitik. Der lægges afgørende
vægt på, at den sociale indsats er hovedformålet med initiativet. Høje-Taastrup
Kommune har i 2009 afsat 600.000 kr. til frivilligt socialt arbejde.
Der er uddeling 2 gange årligt - i januar og juni – med ansøgningsfrist i henholdsvis
oktober og april.
Ansøgning skal ske på ansøgningsskema, der kan hentes på www.htk.dk, eller rekvireres hos kommunens frivillighedskonsulent: Ea Nielsen, eani@htk.dk eller
telefon 43 59 15 94
• Læs vejledning og retningslinjerne for § 18-tilskud på www.htk.dk/18 inden
ansøgningen udfyldes.
• Ansøgningen skal sendes til Høje-Taastrup Kommune, Sundhedscenter, Bygaden 2, 2630 Taastrup, att.: frivillighedskonsulent Ea Skibsted Nielsen eller pr.
mail til eani@htk.dk.
• Opfølgningsskemaer for 2008 og 2009 skal bruges af de foreninger, der har
modtaget tilskud efter § 18. Disse skemaer kan ligeledes hentes på
www.htk.dk/18
Næste ansøgningsfrist er den 17. april 2009, og Social- og Sundhedsudvalget
behandler ansøgningerne på sit møde i juni 2009. Udvalgsbehandlingen sker bl.a.
på baggrund af høringssvar fra Kontaktgruppen

Link til relevante steder på internettet:
www.frivillighed.dk En god national hjemme side med megen
information og baggrundsstof om Frivilligt socialt arbejde.
www.frivilligtforum.dk. Frivilligt Forum er en
landsdækkende fælles organisation for det frivillige
sociale arbejde. Hjemmesiden er meget læseværdig og giver et udmærket sammenhæng mellem lokale initiativer og landsdækkende problemområder.
www.frivilligraadet.dk Frivilligrådet er nedsat af velfærdsminister Karen Jespersen. Rådets formål er at bidrage tilden offentlige debat om den frivillige sektors
rolle i udviklingen af velfærdssamfundet. Her findes væsentlig information om
Frivilligt Socialt Arbejde.
www.htk.dk/18. Her er relevante oplysninger om Frivillige
sociale aktiviteter i kommunen
www.frivilligeforeninger.dk En lokal foreningsportal med mange oplysninger
om det frivillige arbejde i vores kommune. Portalen har også en udmærket foreningsoversigt hvor den enkelte forening kan præsentere sig selv. Synd at ikke
flere foreninger benyttet denne mulighed for markedsføring.
www.aktivitetskalender.htk.dk
www.aktivitetskalender.htk.dk er en forenings– og aktivitetsoversigt med et
omfattende lokalt indhold. Det kan varm anbefales at lægge foreningsoplysninger
og aktiviteter ind på denne side. Teknisk set er aktivitetskalenderen en lokal indgang til det landsdækkende forenings– og aktivitetsregister: www.kultunaut.dk
www.taastrupnetavis.dk En lokal netavis med megen information om stort og
småt i lokalsamfundet. Alle oplysninger er dateret og ældre oplysninger bevares,
netavisen kan således også bruges som historisk arkiv.

Støtte til aktiviteter for ældre efter §79
§ 79 retter sig især mod ældre og handicappede. Her er der en samlet pulje på
500.000 kr. som kan søges:
Dels som Foreningstilskud, som kan søges af foreninger/klubber som har generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.
Dels som Transporttilskud. Der søges 1 gang årligt. Omkring transporttilskuddet
har der i sidste og indeværende år været problemer, hvor foreninger oplever regulering med tilbagevendende kraft. Problemet, som også er drøftet i Kontaktgruppen,
forventes nu at være løst gennem en direkte dialog mellem de involverede parter.

